
Sociologiska Institutionen 

Kandidatuppsats i sociologi, 15 h.p. 

Vt 2013  

Handledare: Livia Olah 

 

	

”Och vissa tycker att det är 
starkt liksom, att man har 
femhundra bollar i luften 
samtidigt” 
	
	
- En studie kring kvinnors subjektiva syn på sin egen roll i 
hemarbetet. 

Cecilia Enfors 

 

 

	

 

 

 

 

 

 

 

 



Sammanfattning 
 

Sedan 70-talet och ökningen av kvinnornas deltagande på arbetsmarknaden har hemarbetets 

fördelning diskuterats som en viktig jämställdhetsfråga i Sverige. Det anses inte längre givet att 

kvinnor ska stå för matlagning medan män ska stå för försörjning, då många av de tidigare 

könsbaserade skyldigheterna inte längre har samma legitimitet. Många tidigare studier har utförts 

kring hemarbete, ofta i syfte att studera arbetsfördelning i familjer med barn. När sambor får barn 

förändras arbetsfördelningen mellan dem. Denna studie bidrar med att belysa samt illustrera 

kvinnornas egen subjektiva upplevelse av hemarbetet i familjebildningens första stadie då paren 

ännu inte skaffat barn. Syftet med studien har varit att studera unga svenska kvinnors subjektiva 

syn på hemarbete och sina roller i hemarbetet, med utgångspunkt i en kvalitativ konstruktivistisk 

ansats. Studien har utförts med en teoretisk utgångspunkt i rationell handlingsteori, utbytesteori 

samt i teorin om att göra kön. Respondenterna har intervjuats i semistrukturerade intervjuer. De 

har berättat om hur de upplever hemarbetet utifrån sina roller och ansvarsområden, förväntningar, 

jämförelser, förändringar och emotioner. På grund av urvalets storlek kan resultaten inte anses 

vara representativt för hela populationen. Materialet kan dock anses vara tillräckligt för att 

beskriva den subjektiva upplevelsen av hemarbetet inom urvalet. Enligt respondenterna finns det 

i enlighet med tidigare studier en stark koppling mellan att sköta hemarbete och att vara kvinna. 

Resultatet visar bland annat ett missnöje hos respondenterna kopplat till en ojämn arbetsdelning i 

hemmet, samt till deras respektives oförmåga att ta ansvar i hemarbetet.  Respondenterna delar en 

önskan om att varje par ska ha möjlighet att skapa en individuellt anpassad arbetsdelning utan att 

ta hänsyn till samhällets normer kring kön och jämställdhet. De menar att en balans mellan 

kompensationer och motprestationer är viktigare än att ta hänsyn till normer kring jämställdheten. 

Resultaten visar även på de svårigheter som respondenterna upplever att potentiella förändringar 

är kopplade till. Samtliga respondenter anser att en förändring av dess nuvarande arbetsfördelning 

är möjlig, dock endast genom handlingsalternativ som är förknippade med negativa 

konsekvenser. Detta leder till att de undviker att försöka förändra sin situation, trots missnöje. 

Nyckelord: Hemarbete, Roller, Kvinnor, Rational Choice, Doing Gender. 
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Inledning  
Introduktion 
 
Det har skett en förändring i relationerna mellan svenska män och kvinnor där de könsbaserade 

skyldigheterna inte har samma legitimitet som tidigare. Idag är det inte längre givet att kvinnor 

står för matlagning och män står för försörjning, men könsbaserade normer finns fortfarande kvar 

och de påverkar människor (Björnberg, Kollind 2003, s. 34).  

Tidsanvändningsundersökningen i SCB (2010) visar att hemarbetet i Sverige har blivit mer 

jämlikt fördelat mellan könen. Kvinnor lade i genomsnitt mindre tid på obetalt hemarbete per dag 

2010 jämfört med vad de gjorde år 2000. Samtidigt som kvinnornas hemarbete har minskat så 

lägger männen mer tid på obetalt arbete 2010 jämfört med år 2000. Kvinnornas hemarbete har 

genomsnittligen minskat med 14 minuter medan männens hemarbete genomsnittligen har ökat 

med 11 minuter per dag. Jämfört med resultaten från Tidsanvändningsundersökningen år 1990 

har kvinnors hemarbete minskat med mer än en timme per dag. Hemarbetet är trots detta 

fortfarande en betydande syssla i våra liv. Totalt spenderar kvinnor i genomsnitt 4 timmar per dag 

på obetalt hemarbete medan män lägger 3 timmar och 15 minuter på det år 2010 (SCB 2011). I 

barnfamiljer ägnar mödrarna i genomsnitt dubbelt så mycket tid åt diskning, städning och 

matlagning som fäderna gör (Plantin 2001, s.61).  

Sedan ökningen av kvinnornas deltagande på arbetsmarknaden har hemarbetets fördelning 

diskuterats som en viktig jämställdhetsfråga i Sverige (Ahrne, Roman 1997, s. 4). Eftersom att 

fördelningen av hemarbetet förändrats mycket de senaste 20 åren och tenderar att bli allt mer 

jämlik, så är det viktigt att undersöka hur attityderna kring hemarbetet och dess roller ser ut hos 

unga idag. Tidigare studier av hemarbete har ofta behandlat arbetsfördelning i familjer med barn. 

Få tidigare studier har behandlat hemarbetets roller i familjebildningens första stadie då paren 

ännu inte skaffat barn. När sambor får barn förändras arbetsfördelningen mellan dem (Ahrne, 

Roman 1997, s. 58). Även de emotionella och meningsskapande dimensionerna har generellt 

förbisetts i tidigare forskning kring hemarbetet.  
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Syfte och frågeställning  
	
Syftet med denna studie är att studera unga svenska kvinnors subjektiva syn på hemarbete och 

sina roller i hemarbetet. Jag ämnar inte fokusera på uppdelningen av hemarbetet i sig, utan ställa 

den i relation till upplevelsen av hemarbetet då jag studerar hushållet som en social enhet.	Min 

fråga blir därav: Hur ser unga svenska kvinnor på sin egen roll i hemarbetet? Jag kommer att 

studera detta utifrån hur kvinnorna ser på sina roller och ansvarsområden, förväntningar, deras 

yttre jämförelser, förändringar och emotionella aspekter, med en teoretisk utgångspunkt i 

rationell handlingsteori utbytesteori och Doing gender teori om att göra kön.  

 

Avgränsningar 
	
Studien är avgränsad till att studera kvinnors syn på sin roll i hemarbetet. Detta eftersom att 

hemarbetet historiskt sett varit en uppgift som kopplats till en kvinnligt könsbaserad skyldighet, 

som nu tenderar att bli mer jämlikt fördelad. Jag har valt att skapa en så homogen grupp som 

möjligt för att undvika att mitt resultat ska vara korrelerat med andra faktorer. Jag har därför valt 

att avgränsa mig till det första steget i familjebildningen, där jag studerar kvinnor i åldrarna 20 till 

30 år som lever i heterosexuella barnlösa samboendeförhållanden. För att uppnå bästa möjliga 

kulturella homogenitet har jag valt att avgränsa mig till kvinnor som har två svenskfödda 

föräldrar och lever med en man som har två svenskfödda föräldrar. Eftersom att studier och 

arbetslöshet kan komma att påverka den tid som en partner vistas i hemmet och därigenom 

påverka synen på hemarbetet, så har jag valt att enbart studera kvinnor i förhållanden där båda 

parter förvärvsarbetar på heltid. Det datamaterial som samlats in och behandlats är begränsat till 

individer boende i Stockholm. Resultatet är inte generaliserbart till övriga Sverige då attityder 

potentiellt kan vara annorlunda utanför Stockholm. 

 

Disposition  
	
Efter uppsatsens inledande del följer en kronologisk historisk bakgrundsbeskrivning av 

kvinnornas roll i hemarbetet. Den historiska tillbakablicken följs av en redogörelse av det 

teoretiska ramverk som använts i studien. Beskrivningar av Rational choice, Doing gender och 

Utbytesteori efterföljs av en litteraturöversikt med beskrivningar kring hur den tidigare 
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forskningen ser ut inom området. Uppsatsen fortsätter sedan med ett metodavsnitt med en 

detaljerad redogörelse för studiens metod och data. Därefter presenteras uppsatsens huvudsakliga 

resultat tematiskt. Uppsatsen avslutas sedan med en diskussion samt förslag till fortsatt forskning. 

 

Centrala begrepp 
	

Hemarbete 
	
En stor del av det som för hundra år sedan inkluderades i hemarbetet har idag flyttats till 

förvärvsarbete, ett exempel är barnomsorgen (Hedenberg, Wikander 2011, s. 27). Jag har valt att 

definiera hemarbete som det arbete som sker obetalt inom hemmet. Det är arbete inom hemmet 

som kan ersättas med betalt arbete (Hedenberg, Wikander 2011, s. 27). Exempel på sådana 

sysslor är matlagning, trädgårdsskötsel, reparationer, och städning. I beräkningar av brutto 

national inkomst (BNP) räknas hushållsarbete endast in då det utförs mot en betalning 

(Hedenberg, Wikander 2011, s. 27). 

 

Roller  
	
En individ han ha flera roller. Jag utgår i denna studie från definitionen av en roll som ett 

samlingsord för de förväntningar, normer och regler som är förknippade med en viss social 

position eller med en uppgift (Brante m.fl. 1998, s. 267). Individer har möjligheter att utföra sina 

roller på olika sätt, roller kan även tolkas och förändras (Brante m.fl. 1998, s. 268).  

 

Kön och könsroller 
	
Jag har valt att utgå från ett konstruktivistiskt perspektiv när jag talar om kön och könsroller. Till 

skillnad från att se det som något objektivt givet och biologiskt så har jag valt att behandla det 

som socialt konstruerat (Edling, Liljeros 2012, s. 57). När jag talar om kvinnor kommer jag att 

utgå ifrån att män och kvinnor existerar som biologiska kön, men att kvinnlighet och manlighet 

och tankar kring hur de olika könen agerar är socialt konstruerade. Män och kvinnor ser olika ut, 

gör olika livsval och beter sig olika i många situationer (Edling, Liljeros 2012, s. 53). Vi formas 
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av den rådande samhällsordningen med karakteristiskt kvinnliga och manliga drag (Edling, 

Liljeros 2012, s. 50). Ofta agerar vi omedvetet eller medvetet på det sätt som är förväntat av oss 

beroende på vårt kön (Edling, Liljeros 2012, s. 51). Enligt socialiseringsteori formas vi in i 

könsrollerna redan under uppväxten under interaktion med de vuxna som redan anammat rollerna 

(Edling, Liljeros 2012, s. 54).  

 

Bakgrund  
	
Under den senare delen av 1960 talet började familjernas arbetsdelning och attityderna kring dem 

förändras. Tidigare bestod idealbilden av en kärnfamilj där mannen försörjde sin familj medan 

frun var hemma och tog hand om familjens barn samt hemarbetet. Sedan 60 talet har ogifta 

samboende par blivit allt vanligare, vilket tidigare hade tillhört ovanligheterna (Goldberg 2010, s. 

118). Under 60 talets diskussioner kring könsrollerna i hemmet beskrevs en utopi där 

hushållsarbete skulle delas mellan könen och institutioner som daghem skulle finnas tillgängliga 

för alla. Familjepolitiken användes för att underlätta kvinnors inträde på arbetsmarknaden, vilket 

även skulle leda till en jämnare fördelning av hemarbete (Goldberg 2010, s. 217). Under 1970 

talet försvann tanken om familjelönen, och mannens lön förväntades inte längre räcka till för att 

försörja hela familjen (Goldberg 2010, s. 219). Sedan 70 talet blev det allt vanligare att även 

småbarnsmödrar förvärvsarbetade (Goldberg 2010, s. 199). I mitten av 70 talet utgjorde 

kvinnorna närmare 40 procent av den svenska förvärvsarbetande befolkningen (Joyce 2013, s. 

23). Under 60-80 talet då kvinnornas deltagande på arbetsmarknaden ökade, började attityderna 

och normerna kring att kvinnorna skulle utföra mesta delen av hemarbetet suddas ut (Edling, 

Liljeros 2012, s.57).   

 

Socialpolitiken har länge verkat för att skapa bättre förutsättningar för både kvinnor och män att 

förena familjeliv med arbetsliv. Detta har skapat ökade möjligheter till ett jämnare fördelat 

hemarbete i hemmen (Plantin 2001, s. 23). Sverige präglas idag av en positiv attityd till 

jämställdhet på arbetsmarknaden, och har ett rättsystem som skyddar och främjar jämställdheten 

(Evertsson, Nermo 2004, s. 1273). År 1990/91 stod kvinnorna i genomsnitt för 62 procent av det 

obetalda arbetet jämfört med år 2000/01 då motsvarande siffra sjunkit till cirka 60 procent och år 
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2010/11 då den sjunkit ytterligare till 56 procent (Molén 2012).  Figur 1 nedan visar 

genomsnittlig fördelning av det totala hemarbetet år 1990/91, 2000/01 och 2010/11 i 

befolkningen 20–64 år, alla veckodagar i september-maj. Denna figur visar att kvinnors del av 

hemarbetet minskar (Molén 2012).  

 

Figur 1 från Molén (2012) 

 

Den senaste tidsanvändningsundersökningen från SCB (2012) visar att fördelningen mellan betalt 

och obetalt arbete fortfarande skiljer sig mellan könen i åldrarna 20-64 år. Undersökningen visar 

att kvinnors totala arbete i större utsträckning består av obetalt hemarbete än männens (Molén 

2012). Kvinnor och män beräknas i genomsnitt ha likvärdiga arbetsbördor tidsmässigt då man 

räknar samman hemarbete och förvärvsarbete (Joyce 2013, s. 10).  Figuren nedan visar 

genomsnittlig tid för aktiviteter i timmar per dag år 2010/2011 hos personer mellan 20–64 år 

(Molén 2012).    
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Figur 2 från Molén (2012) 

 

 

I genomsnitt arbetar kvinnor och män lika mycket, men män utför mer betalt förvärvsarbete och 

kvinnorna mer obetalt hemarbete. Samtidigt visar Nyman och Rudander (2012) genom statistik 

från SCB att skillnader i hemarbete mellan dagens flickor och pojkar i åldrarna 10-18 år är små. 

Den könsberoende skillnaden i arbetsdelningen inom hemmet är mindre i tidiga åldrar än i starten 

av familjekarriären. Figur tre nedan visar antal timmar per vecka som barn i åldrarna 10–18 år 

hjälpte till hemma år 2010/11 (Nyman och Rudander, 2012). 

Figur 3 från Nyman och Rudander (2012) 
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Figur fyra visar andelen barn i åldrarna 10–18 år som hjälper till med de olika hushållssysslorna 

år 2010/11. Nio av tio barn hjälper till att duka eller duka av bordet varje vecka. Det är mindre 

vanligt att hjälpa till med utomhusarbete, vilket lite mer än tre av tio barn gör på veckobasis. 

Nästan dubbelt så många pojkar som flickor hjälper till med utomhusarbete. I övrigt finns flera 

mindre skillnader mellan könen, några exempel är att flickorna generellt städar, tvättar och lagar 

mer mat än pojkarna. (Nyman och Rudander, 2012).  

 

Figur 4 från Nyman och Rudander (2012) 

 

 

 

Teori 
Rationella val 
	
Grunden för denna teoretiska inriktning är att människan antas kunna göra rationella, medvetna 

och strategiska val för att uppnå olika mål (Edling,  Rydgren 2007, s. 79). Förutom att ge 

förklaringar mellan individ och samhällsnivå så är denna teori aktuell för att förstå, förklara eller 

predicera enskilda individers handlingar (Edling, Rydgren 2007, s. 82). Det finns ett flertal olika 

inriktningar inom rationell handlingsteori, därför delas den ofta in i en så kallad smal och en bred 
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inriktning. Centralt för den smalare inriktning som ofta används inom nationalekonomin är att 

människor agerar utifrån egennytta och dem har tillgång till information som är nödvändig för att 

kunna fatta rationella beslut. Den smalare inriktningen bygger även på antagandet att människans 

preferenser är stabila och möjliga att rangordna (Edling, Rydgren 2007, s. 79).  

 

Inom sociologin har en bredare inriktning av rationell handlingsteori etablerats där man tar mer 

hänsyn till människors faktiska handlande i vardagliga situationer. Inom denna inriktning ser man 

till människans eventuella begränsningar, normer och värderingar. Rationalitetsantaganden inom 

den bredare inriktningen kretsar kring människans egna uppfattningar och subjektiva upplevelser, 

vilket även är centralt i studiens syfte, att identifiera subjektiva upplevelser av hemarbetet 

(Edling, Rydgren 2007, s. 80). Egennyttan är alltså inte nödvändig för att ett val ska betraktas 

som rationellt då valen även kan styras av faktorer som rädsla, omtanke, kärlek och tillit (Edling, 

Rydgren 2007, s. 84). Individens önskemål och preferenser är den primära drivkraften bakom 

dess handlande (Aakvaag 2011, s. 111). Dessa preferenser behöver dock inte alltid vara 

egoistiska, utan kan även vara altruistiska (Aakvaag 2011, s. 112). Dessa antaganden kan 

användas för att analysera hur arbetsdelningen kan påverkas av emotionella aspekter. Individens 

preferenser anses enligt teorin vara adaptiva och kan förändras efter vad som anses möjligt och 

rimligt inom en situation, vilket är ett viktigt utgångsläge i analysen av hur respondenterna 

upplever förändringar i hemarbetsfördelningen. Människors vanor antas påverka preferenserna 

till den grad att de ofta föredrar situationer och handlingar som de är vana vid (Edling, Rydgren 

2007, s. 87).  

 

Rationell handlingsteori förknippas snarare med människors aktiva och medvetna handlingar än 

bakomliggande faktorer som exempelvis kön, inkomst eller etnicitet (Edling, Rydgren 2007, s. 

80). När man inom denna bredare inriktning ser till en familj eller en organisation så ser man till 

individens behov istället för kollektiva behov (Edling, Rydgren 2007, s. 81). Detta är i enighet 

med studiens syfte då vi önskar identifiera den enskilde individens subjektiva upplevelser och 

tankar om en del av familjelivet. Med denna teoretiska inriktning kan man studera familjen som 

en social enhet med fokus på just att finna kvinnornas enskilda behov, preferenser, emotioner och 

val.  
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Teorin tar hänsyn till att våra val påverkas av vad andra gör, tycker och tänker, vilket ger ett 

ramverk för att studera hur individer påverkas av eller jämför sig med andra. Undantag finns även 

vid altruistiska eller vanemässiga handlingar (Aakvaag 2011, s. 112). När en individ reflekterar 

över ett val tar denne också hänsyn till andras potentiella handlingar. Individen anpassar därför 

sitt eget handlande efter antaganden om hur andra kommer att agera (Edling, Rydgren 2007, s. 

94).  

 

I situationer med ömsesidigt beroende kan strategiskt samarbete anses vara ett rationellt val. I 

dessa situationer kan dock enligt teorin ett fripassagerarproblem uppstå, då en person överlåter 

produktion av något som medför både egen och kollektiv nytta på andra (Edling, Rydgren 2007, 

s. 95). Detta är användbart för att studera en ojämn arbetsfördelning i hemmet. Det bygger på att 

en person drar nytta av vad andra skapar utan att bidra själv. Enligt teorin förklaras fenomenet 

med fripassagerare genom att det finns möjlighet att dra nytta av en annan människas handlingar 

utan att drabbas av sanktioner som anses mer kostsamma än handlingen är att utföra själv 

(Edling, Rydgren 2007, s. 95). Eftersom att många handlingsalternativ är kopplade till olika typer 

av risker och konsekvenser så bygger val inte nödvändigtvis endast på bästa möjliga utfall utan 

även på att minimera risker för negativa konsekvenser. (Edling, Rydgren 2007, s. 88) Teorin om 

rationella handlingar omfattar även ett antagande om att individen kan undvika situationer, tankar 

och handlingar som förväntas leda till disharmoni (Edling, Rydgren 2007, s. 87).  

 

De förklaringar av hemarbetets fördelning som har utgångspunkt i vardagslivets rationalitet visar 

att familjen strävar efter maximerad effektivitet i arbetsdelningen då det antas leda till ökad 

gemensam välfärd (Plantin 2001, s.62). Den kritik som kan riktas mot teorin är att människors 

handlingar inte nödvändigtvis behöver vara rationella, då många handlingar kan styras av ren 

vana eller reflex (Aakvaag 2011, s. 132). Detta trots att teorin genom den bredare inriktningen 

numera kompletterats till att även innefatta begrepp som inte kan anses vara rationella (Aakvaag 

2011, s. 133). En annan vanlig kritik som framförts mot teorin är att människan skulle vara 

normstyrd snarare än att basera sina handlingar på rationella val (Aakvaag 2011, s. 133). Inom 

den bredare inriktningen av rationell handlingsteori inkluderas dock tankar om att normer kan 

påverka handlingsval (Edling, Rydgren 2007, s. 80).  
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Utbytesteori 
	
Rationell handlingsteori introducerades först till sociologin genom utbytesteori (Aakvaag 2011, s 

106). Enligt utbytesteori kan sociala processer studeras som utbyten av olika typer av sociala 

fördelar, exempel på sådana önskvärda fördelar är status, erkännande och trivsel (Aakvaag 2011, 

s 108). Sociala fenomen kan på så sätt förklaras genom enskilda aktörers individuella handlingar 

(Aakvaag 2011, s. 107). Med denna teori kan hemarbetet studeras med utgångspunkt i 

respondenternas handlingar.  

 

Enligt utbytesteorin motiveras handlingar genom nyttan, där individen beräknar nytta som ett 

värde av något som är högre än kostnaderna att utföra handlingen. Den förväntade nyttan ger 

motivation till handlingen (Aakvaag 2011, s. 108). Detta resonemang kring utbyten av handlingar 

och sociala fördelar kan hjälpa oss att förstå hur kvinnor ser på sina roller i förhållande till sina 

partners och deras agerande. Denna typ av gåvoutbyte var återkommande i förstudien, då 

respondenterna ofta utvärderade sina egna roller i förhållande till vilket utbyte de hade med sina 

partners. Gåvoutbytet inom relationer motiveras ofta av beroende, lojalitet och tillit vilket man 

kan anta att många samboenderelationer präglas av (Aakvaag 2011, s. 107).  

 

Enligt teorin kan ett brott mot ömsesidighetsprincipen beskrivs som att en aktör känner att 

motprestationer i en relation inte motsvarar dess egna prestationer. Brott mot 

ömsesidighetsprincipen leder till missnöje och en kollaps av utbytesprocessen (Aakvaag 2011, s. 

109). Respondenterna lever i Sverige, där statistiken visar en ojämn fördelning av hemarbetet 

mellan könen.  Det kan därför vara intressant att applicera denna teori på datamaterialet för att se 

om den kan förklara ett eventuellt missnöje.  

 

Utbytesteorin kan likt teorin om rationella val kritiseras genom att hävda att individer kan 

motiveras och drivas av värderingar och normer i motsats till att vara nyttomaximerande. 
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Doing Gender 
 

Candace Wests och Don Zimmermans (1987) Doing gender-teori ger ett teoretiskt ramverk för 

hur individer agerar utifrån och kategoriserar andra utifrån deras könstillhörighet (West, 

Zimmerman, 1987). Enligt Doing gender teorin är handlingar och beteenden kopplade till 

manlighet och kvinnlighet. Dessa kopplingar är institutionaliserade, och aktiveras varje gång en 

individ agerar i enlighet med dessa. Agerandet i enlighet med genus (att göra kön) äger rum när 

individen sammankopplar sitt eget eller andras handlande med samhälles normer kring manligt 

och kvinnligt beteende (West, Zimmerman, 1987, s. 126). Att en kvinna sköter hemarbete kan 

genom teorin sammankopplas med det kvinnliga könet.   

 

De skillnader som antas föreligga mellan könen är varken biologiska eller naturliga. De är enligt 

West och Zimmerman socialt konstruerade, och reproduceras konstant av människor som ”gör 

kön”, vilket stämmer överens med studiens konstruktivistiska angreppssätt (West, Zimmerman, 

1987, s. 137). Ett exempel på när kvinnan ”gör kön” är när hon klär sig i klänning eller tvättar, så 

som mannen ”gör kön” när han lagar en trasig motor.  

 

West och Zimmerman menar att till skillnad från rollteori så behövs ingen speciell kontext för att 

göra kön då deras teori är mer universal och är applicerbar i alla möjliga situationer (West, 

Zimmerman, 1987, s. 128). I enighet med detta resonemang har kvinnan ingen möjlighet att sluta 

påverkas av att vara kvinna i situationer förknippat med hemarbete, då hon påverkas av sitt kön i 

alla situationer.  

 

Människor socialiseras till att definiera och se skillnader på män och kvinnor, samt på manliga 

och kvinnliga yrken (West, Zimmerman, 1987, s. 128). Enligt teorin är kvinnlighet inte en roll, 

utan snarare en produkt av den sociala ordningen som utvecklas i interaktion mellan människor 

(West, Zimmerman, 1987, s. 129).  Att göra kön är en ständigt pågående process som ingår i vår 

vardagsinteraktion (West, Zimmerman, 1987, s. 130). Vi vill kategorisera våra medmänniskor 

efter kön, och vi förväntar oss att våra medmänniskor visar oss vilken könstillhörighet de tillhör 

(West, Zimmerman, 1987, s. 134). Om individer istället agerar i enighet med motsatt kön blir vi 

förvirrade och ifrågasätter deras beteende (West, Zimmerman, 1987, s. 139). Vi vill samtidigt 
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signalera vilket kön vi själva tillhör med våra egna uttryck (West, Zimmerman, 1987, s. 136). 

Marie Evertsson och Magnus Nermo (2004) menar att det finns en möjlighet att i situationer där 

mannen misslyckas med sina manliga åtaganden som att förvärvsarbeta eller att tjäna mycket 

(mest) pengar så kan kvinnors ökade hushållsarbetet neutralisera mannens misslyckande av att 

göra kön (Evertsson, Nermo 2004 s, 1247).  

 

Denna teori kan användas för att analysera hur kvinnorna resonerar kring sin kvinnlighet i 

relation till hemarbetet, då hemarbete traditionellt sett ofta ses som ”kvinnosysslor”. Den kan 

även användas för att studera hur kvinnorna ser på andra, och hur de jämför sig med andra 

kvinnor och män. Samtidigt kan teorin vara till hjälp för att förklara hur kvinnorna resonerar 

kring sig själva i sina egna roller.  

Tidigare forskning 
 

Fördelningen mellan obetalt och betalt arbete har förändrats över tid för båda könen. Kvinnor har 

minskat sin tid för obetalt arbete jämfört med 1990/1991 samtidigt som de har ökat sitt betalda 

arbete med cirka 30 minuter per dag. Männen har samtidigt minskat sin betalda arbetstid med 

cirka 30 minuter per dag, samtidigt som de har ökat sitt obetalda arbete med några minuter per 

dag jämfört med 1990/1991 (Molén 2012). En annan skillnad som uppmärksammats i studier av 

mäns och kvinnors hemarbete är att männen främst utför tidsoberoende sysslor, medan kvinnor 

ansvarar för dagliga sysslor (Joyce 2013, s. 56). Marie Evertsson och Magnus Nermo (2004) har 

genomfört en studie som visar ett samband mellan lön och hemarbete bland gifta par. De finner 

att ju mer en kvinna bidrar till den gemensamma inkomsten, desto mindre hushållsarbete utför 

hon. Samtidigt finner de ett samband där männen utför mindre hemarbete, ju högre löner de har 

(Evertsson, Nermo 2004 s, 1278). Vidare finner dem att män i äktenskap där båda makar är 

högutbildade tenderar att utföra mer hemarbete än män i äktenskap där båda makar saknar 

eftergymnasial utbildning. De finner även ett motsatt samband för kvinnor, där kvinnor som lever 

i äktenskap där båda makar är högutbildade tenderar att utföra mindre hemarbete än kvinnor 

äktenskap där båda makar saknar eftergymnasial utbildning (Evertsson, Nermo 2004 s, 1278). 

Akademiker delar generellt sett mer jämlikt på hushållsarbetet än människor som saknar 



13

akademisk utbildning (Grönlund, Halleröd 2008, s.39). Studier visar även att det finns ett 

samband mellan minskat hushållsarbete och ökad jämställdhet avseende fördelning av 

hushållsarbete i Sverige. Denna utjämning av hushållsarbetet tyder dock på att det är kvinnans 

minskade insatser som bidrar till ökad jämställdhet snarare än att det skulle vara männens ökade 

insatser som har en effekt (Plantin 2001, s. 62). Livia Sz. Oláh och Michael Gähler (2012) finner 

i en studie från 2012 att både könsroller och hushållsarbetets uppdelning påverkar risken för 

skilsmässor och separationer. De finner att par som delar en positiv syn på ett jämlikt delat 

hemarbete, men i realiteten låter traditionella könsroller styra hur de fördelar sysslorna löper en 

betydligt större risk för separation än par som inte gör det. (Oláh, Gähler 2012, s. 8)  

 

Tidigare studier kring hemarbete har ofta fokuserat på arbetsdelningen, och har visat olika 

orsaker till det könsuppdelade hemarbetet. Till de vanligare förklaringarna hör ekonomisk 

rationalitet, tidseffektivitet, kulturella normer och maktrelationer mellan könen (Plantin 2001, s. 

62). Inom det maktanalytiska perspektivet utgår forskare ifrån att det finns latenta och oftast 

ekonomiskt relaterade intressekonflikter mellan samboende män och kvinnor. Det bygger på ett 

antagande att förhandlingarna mellan parterna inte sker utifrån jämställda förhållanden utan 

präglas av männens makt och fördelar gentemot kvinnorna (Plantin 2001, s. 65). I dessa 

förhandlingar antas båda parter vilja minimera sin egen del av hemarbetet. Dessa maktskillnader 

kan grunda sig i resurser som ekonomi, social status eller utbildningsnivå (Bygren m.fl. 2004, s. 

201). Genom sin starkare maktposition antas männen kunna exkludera hemarbetet när de talar om 

jämställdhet och omdefiniera betydelsen av ökad jämställdhet och istället inkludera att spendera 

mer tid med barnen (Plantin 2001, s. 66).  Marie Evertsson och Magnus Nermo (2007) visar 

genom en studie från 2007 att man kan förklara en del av hemarbetets fördelning genom 

makarnas relativa resurser. De har använt data som behandlar svenska par åren 1991 och 2000. 

Deras resultat visar att förändringar i makars relativa resurser från 1991 till 2000 hade en viss 

påverkan på hemarbetets fördelning under dessa år. I de fall där kvinnans utbildningsnivå och 

sociala status ökade i förhållande till mannens, så minskade hennes totala tid av hemarbete 

(Evertsson, Nermo 2007, s. 455). I de fall där mannens utbildningsnivå och sociala status ökade i 

förhållande till kvinnans, så ökade också hennes totala tid av hemarbete Det fann ett liknande 

samband vid kvinnans ökade inkomst i förhållande till mannens, och hennes minskade tid i 

hemarbetet (Evertsson, Nermo 2007, s.462). Resultaten kring makarnas relativa resursers 
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påverkan på arbetsdelningen är dock genomsnittliga och inte tillräckliga för att förklara hela 

skillnaden i arbetsdelningen (Evertsson, Nermo 2007, s.465). Även i Statens offentliga 

utredningar (1997) har makt diskuterats som förklaring till hemarbetets skeva fördelning. 

Framförallt har det handlat om makten att definiera och beskriva verkligheten samt 

maktövertaget som män generellt antas ha över kvinnor. Män har genom sitt maktövertag 

gentemot kvinnor kunnat definiera verkligheten och därigenom hur hemarbetets skall utföras 

(Ahrne ,Person 1997, s.80). Utgångspunkten i den svenska jämställdhetspolitiken vilar på ett 

antagande om att kvinnor har en underordnad maktposition i det offentliga såväl som i det privata 

(Joyce 2013, s. 21). Normer och färdigheter som sammankopplas med det kvinnliga könet 

tenderar att undervärderas det som sammankopplas med det manliga (Joyce 2013, s. 21). 

 

I DNs debattartikel Vi kan inte bortse från jämställdhetens baksida illustrerar Nordenmark m.fl 

(2008) de problem och hinder som människor möter i vardagslivet i sin strävan efter jämställdhet. 

På vägen mot jämställdhet möter människor inte bara ett hårt, smärtsamt och riskfyllt arbete mot 

sitt mål, utan även negativa konsekvenser som konflikter, missnöje och stress. Vidare menar 

författarna att en partners strävan efter jämställdhet kan upplevas som hotfullt, eller som att 

partnern ifrågasätter hela relationen. På grund av detta kan människor prioritera att bekräfta 

relationen framför att sträva efter jämställdhet (Nordenmark m. Fl. 2008). 

I Sverige är det mycket vanligt förekommande att par lever tillsammans en tid innan de gifter sig 

(Oláh, Gähler 2012, s. 8). Tidigare forskning kring hemarbetets roller behandlar främst familjer 

med barn. Det finns dock studier som visar att arbetsfördelningen av hemarbete mellan sambor 

förändras när de får barn (Ahrne, Roman 1997 s.58).  I en studie från 1990 talet har Ulla 

Björnberg och Anna-Karin Kollind (2003) studerat vad det betyder att leva jämställt för 

medlemmarna i en familj. Där har bland annat fördelning av hushållsarbetet i barnfamiljer 

studerats (Björnberg, Kollind 2003, s. 10). De menar att det inte längre är givet vilka mönster av 

könsbestämda skyldigheter som gäller i parförhållanden, då dessa mönster blivit allt mer 

oförutsägbara (Björnberg, Kollind 2003, s. 8). Varje gång ett par beslutar att flytta ihop bildas ett 

förbund. I detta förbund finns idéer om gemenskapen, där båda parter inte nödvändigtvis besitter 

samma idéer. De normer och ideal som finns i det svenska samhället är inte entydiga, därigenom 

utformar varje par sina egna mönster tillsammans utifrån normer och sina egna erfarenheter 

(Björnberg, Kollind 2003, s. 8). De allt mer utsuddade könsskyldigheterna ger utrymme till 
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förhandling, och har gett förhandlingarna en mer central roll i det moderna samboendet 

(Björnberg, Kollind 2003, s. 36). Deras studie visar att förhållanden inom hemarbetet förändras 

över tid, ofta vid förhandling då någon händelse har fått en eller båda parter att reflektera över 

den givna ordningen (Björnberg, Kollind 2003, s. 44). Den normativa föreställningen kring könen 

som finns i sociala institutioner finns och påverkar hur man förhandlar om hemarbetet på 

familjenivå (Björnberg, Kollind 2003, s. 47).  

 

Göran Ahrne och Christine Roman (1997) beskriver två typer av förhandlingar som pågår inom 

hemmet. I explicita förhandlingar diskuterar samborna öppet frågor som rör fördelningen av 

hemarbetet. I implicita förhandlingar kommunicerar samborna utan öppna diskussioner. De 

implicita förhandlingarna kan exempelvis ske genom att samborna använder specifika, gester 

ansiktsuttryck eller tonfall mot varandra (Ahrne, Roman 1997, s.5ff).  Effekten av spänningen 

mellan autonomi och gemenskap behandlas i Björnberg och Kollinds (2003) studier, den beskrivs 

som spänningar mellan de egna behoven och parförhållandets behov. Då uppstår konflikter 

mellan personliga och gemensamma mål i hemarbetet och kan ge upphov till konflikter i 

förhållandet (Björnberg, Kollind 2003, s. 23). När man reflekterar över sin situation och dess 

rådande omständigheter använder man sig av referenser från en yttre jämförelsepunkt (Björnberg, 

Kollind 2003, s. 28). Björnberg och Kollind menar att om man distanserar reflektioner kring egna 

fördelar och nackdelar samtidigt som man handlar generöst och tillgivet i ett förhållande så leder 

det till ökade känslor av samhörighet, något de flesta personer önskar (Björnberg, Kollind 2003, 

s. 28).  

 

Alsarve och Boye (2011) har genom 40 djupintervjuer undersökt attityder till arbetsdelning och 

föräldraledighet hos blivande föräldrar (Alsarve ,Boye 2011, s. 8).  De fann en någorlunda jämt 

fördelad arbetssituation hos paren innan de hade fått barn (Alsarve, Boye 2011, s. 43). De drar 

slutsatsen att ansvaret för att skapa jämställdhet inom hemmet i första hand ligger på kvinnorna. 

De finner att det främst är kvinnor som tar initiativ till diskussioner om arbetsdelning i hemmet 

(Alsarve, Boye 2011, s. 43). De fann även att respondenterna inte upplevde att de behövde dela 

upp alla sysslor exakt lika mellan parterna, då det som ansågs viktigt var att arbetsdelningen inte 

blev ”för” ojämn och att den var acceptabel för båda parter. Författarna menar att detta skulle 

kunna tolkas som ett motstånd mot den rådande jämställdhetsdiskursen (Alsarve, Boye 2011, s. 
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43). Kvinnorna i studien menade att de hade en viss rädsla och ett risktänkande kring att hamna i 

en typisk kvinnoroll där de sköter mycket mer hemarbete än sina respektive (Alsarve, Boye 2011, 

s. 44). 

 

Metod 
	

Val av Metod  
	
Syftet med denna studie har varit avgörande i valet av metod (Trost 1997, s.15). Syftet är att 

studera unga svenska kvinnors hemarbete och ta reda på hur de ser på sina egna roller i 

hemarbetet. Jag har valt att utgå ifrån en kvalitativ metod, vilken lämpar sig i undersökningar 

kring hur individer uppfattar sin sociala verklighet (Bryman, 2011, s. 41). Kvalitativa studier 

innefattar ett tolkande synsätt på den kunskapsteoretiska inriktningen, vilket i förhållande till 

studiens syfte var mer kompatibelt än en mer naturvetenskaplig modell (Bryman 2011, s. 40). 

Inom konstruktivismen antar man att ordningar i organisationer arbetas eller förhandlas fram, 

istället för att vara givna och existera oberoende av individer (Bryman 2011, s. 36). Det 

konstruktivistiska synsättet har varit vägledande i min studie och i mina definitioner av bland 

annat könsroller och hemarbete. 

 

Jag har utfört semistrukturerade intervjuer där jag har använt ett antal givna frågor som jag har 

ställt i samtliga intervjuer, men har även ställt improviserade följdfrågor. Detta för att ge 

respondenterna ökad möjlighet att lyfta upp sina egna perspektiv, åsikter och känslor samtidigt 

som jag säkerställer att samtliga områden jag är intresserad av behandlas (Aspers 2011, s. 143). 

Deltagande observationer exkluderades för att undvika att som forskare påverka de känsliga 

processer som studerades, samt av tidsaspekter (Aspers 2011, s. 83). Enkäter exkluderades då de 

inte ger möjlighet till lika djupa svar som intervjuer, vilket jag ansåg betydande för att kunna 

besvara forskningsfrågan. 
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Förstudie  
	
Studien inleddes med en kortare förstudie. Denna inkluderade två kortare intervjuer på 30 

minuter styck. Denna förstudie gav mig en möjlighet att få en förförståelse för de grundläggande 

attityder och konflikter som finns hos respondenterna. Detta i samband med studier av tidigare 

forskning gav mig en bra grund för att välja en teoretisk utgångspunkt och för att kunna 

formulera en framgångsrik intervjuguide (Aspers 2011, s. 75). Förstudien gav även möjlighet att 

utforma en forskningsfråga i relation till både empiri och teori (Aspers 2011, s. 74). 

Respondenterna som deltog i förstudien deltog inte åter i intervjuerna i huvudstudien. De 

fungerade dock som informanter i studien och hjälpte mig att komma i kontakt med andra aktörer 

på fältet (Aspers 2011, s. 77). Materialet från dessa intervjuer användes inte som datamaterial i 

huvudstudien eller i analysförfarandet. Vid förstudien togs hänsyn till samma etiska aspekter och 

tillvägagångssätt som i övriga studien. 

 

Urval av intervjupersoner 
	
Det strategiska urvalet i min studie består av sex kvinnor som uppfyller de i förväg definierade 

kriterierna kring urvalet (Trost 1997, s. 106ff.). Samtliga kvinnor lever i heterosexuella 

samboendeförhållanden. Kvinnorna ingår i par där både mannen och kvinnan har föräldrar som är 

födda i Sverige, detta för att motverka att kulturella aspekter skulle påverka resultatet. Kvinnorna 

är i åldersintervallen 20-30. Ingen av kvinnorna eller deras sambor har vårdnaden av några barn. 

Jag har valt att studera kvinnor som ännu inte har fått barn på grund av skillnaden i 

tidsanvändning i hemmet som följer av barnafödande samt av anledningen att tidigare studier i 

ämnet valt att studera hushåll med barn.  

För att minimera risken att utbildningsnivå skall komma att påverka resultatet har jag valt att 

studera kvinnor i par där båda har en lika hög grad av utbildning. Utbildningsgraden hos parterna 

bör, förutom att vara lika hög hos båda parter, också vara lägst en gymnasieexamen och högst en 

treårig universitets- eller högskoleutbildning för att minska skillnader mellan paren. Båda parter 

bör även förvärvsarbeta på heltid i dagsläget. Detta för att minska risken för att maktskillnader på 

grund av lön eller att utbildningsnivå skulle kunna påverka synen på jämställdhet eller könsroller. 
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För att komma i kontakt med intervjupersonerna har jag använt ett bekvämlighetsurval där jag 

utannonserat mitt behov i matbutiker och på gym i Stockholm (Trost 1997, s. 108). Jag har även 

använt mig av mina personliga kontakter. För att minimera risken att mina respondenter skall 

ingå i samma sociala nätverk har förmedlingen av kontakter begränsats till en kontakt per bekant 

(Aspers 2011, s. 96). Alla kvinnor som deltagit i studien är kontaktade via mina bekanta, personer 

som jag inte träffat tidigare men som är bekanta till mina bekanta. Ingen av de intervjuade 

kvinnorna har deltagit genom att besvara min annons, då annonseringen inte gav någon respons.  

Tillvägagångssätt vid intervjuer 
	
De personer som intervjuas definieras som respondenter (Aspers 2011, s. 142). Min första 

kontakt med respondenterna har skett via telefon. Jag har presenterat mig själv, syftet med min 

studie samt bett om att få komma överens om en tid och plats för en intervju. Jag har berättat att 

jag uppskattat intervjun till att bli ungefär en timme lång (Trost 1997, s. 57). Jag har valt att söka 

ostörda och trygga miljöer utan åhörare (Trost 1997, s. 42). Respondenternas hem har varit 

lämpliga ur trygghetssynpunkt och jag har därför föreslagit den platsen för samtliga (Trost 1997, 

s. 42). Alla har ansett att deras hem har varit en bra plats och samtliga intervjuer har därför skett 

där. Jag har tagit med mig fikabröd och vi har suttit ner vid matbordet i samtliga fall förutom en 

intervju där vi satt i en soffa. Ingen annan har varit närvarande vid intervjutillfällena (Aspers 

2011, s. 155).   

 

Innan intervjuerna utlovade jag anonymitet. Med anonymitet menas att jag inte kommer att 

publicera namn eller andra betydande igenkänningstecken på respondenten (Trost 1997, s. 40). 

Jag berättade även kort om hur jag hade definierat hemarbete i min uppsats. Jag inledde sedan 

intervjuerna med att upprepa att det självklart var tillåtet att avbryta intervjun när som helst eller 

att välja att inte svara på alla frågor (Trost 1997, s. 93).  

 

Transkribering och kodning 
	
Jag har sett till att jag har haft möjlighet att transkribera intervjuerna i samband med att de 

avslutats. Inledningsvis har korta intryck skrivits ner efter intervjun och sedan har 

transkriberingen påbörjats i anslutning till det (Aspers 2011, s. 155). Transkriberingen av 
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bandinspelningen har skett genom att skriva ner vad som sagts ordagrant, samt föra noteringar 

om gester och eventuella händelser. Även pauser och mumlanden har skrivits ut då de kan vara 

meningsskapande (Aspers 2011, s. 156). Kommentarer och instickande ord från den andre 

personen är inkluderade genom att noteras inom parenteser (Aspers 2011, s. 157). Alla frågor är 

markerade med (F) och alla svar från respondenterna är markerade med (S) (Aspers 2011, s. 

190).  

 

Det transkriberade datamaterialet bröts sedan ned i mindre delar, koder samt förklarande 

kodanvisningar (Aspers 2011, s. 168). Koderna hade sin grund i både teorin och empirin (Aspers 

2011, s. 165). Kodningsschemat delades upp i två delar. Det bestod av en deduktiv del med 

teoretiska koder samt en induktiv del som skapats ur det empiriska materialet (Aspers 2011, s. 

169). Kodning har skett med marginalmetoden i form av siffror som noterats i marginalerna på 

utskrivna pappersark (Aspers 2011, s. 185).  

 

Reliabilitet och validitet 
	
Samtliga intervjuer har skett på samma sett, i liknande miljöer, utifrån samma intervjuschema, i 

ett relativt homogent urval, och av samma intervjuare, vilket indikerar på en stabil mätning och 

minskar risker för onoterade inflytelser av slumpen (Trost 1997, s. 99). Konstansen kan dock inte 

anses vara hög då attityder kring det studerade fenomenet samt hemarbetets fördelning har 

förändrats mycket över tid och eventuellt också kan fortsätta att förändras (Trost 1997, s. 99). Det 

finns svårigheter med att dra generella slutsatser från datamaterialet. På grund av dess storlek kan 

det inte anses vara representativt för hela populationen. Materialet kan dock anses vara tillräckligt 

för att besvara frågan inom urvalet. Det är dock viktigt att notera att denna uppsats är utförd av en 

oerfaren författare. Trots insikt om sin egen roll och om vikten av att inte låta sin egen 

förförståelse påverka resultaten kan denna på grund av bristande erfarenhet ha påverkat studiens 

resultat. Medvetenheten om denna risk samt reflektioner kring rollen som författare talar dock 

emot att studien utsatts för detta. Validiteten anses vara stark om studien mäter det den är ämnad 

att mäta (Trost 1997, s. 101). Det som talar för studiens validitet är att den går att koppla 

datamaterialet till studiens syfte och frågeställning, samt att detta går att säkerställa via 

transkriberat material och bandinspelningar. 
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Forskningsetik 
	
För att skydda mina respondenter och följa forskningsetiska riktlinjer har jag valt att utgå från att 

följa Vetenskapsrådets krav kring information, samtycke, konfidentialitet och nyttjande 

(Vetenskapsrådet 2002, s.6). Samtliga informanter och respondenter har informerats om studien 

och dess syfte samt om vilka ämnen och teman som varit ämnade att behandlas under intervjun. I 

den initiala telefonkontakten har respondenterna informerats om intervjuerna, om hur materialet 

från dessa kommer att användas, om att deltagandet är frivilligt samt om att de har möjlighet att 

avbryta intervjuerna om de skulle ångra sig. Denna information upprepades i samband med 

intervjuerna. De informerades även om att intervjuerna skulle spelas in, hur datamaterial skulle 

användas samt om att uppsatsen var ämnad att vara offentlig (Vetenskapsrådet 2002, s.7). I 

samband med det inledande telefonsamtalet erbjöds denna information skriftligt per e-post. Enligt 

kravet om samtycke hade samtliga respondenter möjlighet att delta eller inte delta och välja hur 

omfattande de ville delta, efter sin egen vilja (Vetenskapsrådet 2002, s.9). Vidare kom vi överens 

om att i det fall det inte skulle kännas bra för respondenten efter intervjun, så skulle jag inte 

inkludera den i studien (Vetenskapsrådet 2002, s.10). Samtliga intervjuer inkluderades dock i 

studien då detta inte intreäffade.  

Konfidentialitetskravet uppfylls då identifierbara uppgifter om respondenterna uteslutits ur 

rapporten samt allt data material som kan avslöja identiteter har behandlats digitalt och 

lösenordskyddat (Vetenskapsrådet 2002, s.12). Enligt nyttjandekravet har det insamlande 

datamaterialet som utlovats endast hanterats av mig och i anslutning till denna studie 

(Vetenskapsrådet 2002, s.14).  

 

Resultat 
	

Presentation av respondenter. 
	
De intervjuade kvinnorna är i åldrarna 23 till 28 år och deras sambor i åldrarna 24 till 27 år. Ingen 

av kvinnorna är ännu gift. Samboenderelationerna har varit aktiva i mellan sex månader och fyra 
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år, och deras förhållanden har pågått mellan ett till åtta år. I ett av paren besitter båda parter en 

universitetsexamen. I två av paren finns eftergymnasiala studier, men examen saknas. I tre av 

paren har båda parter en gymnasial examen, men ingen eftergymnasial utbildning. Alla övriga 

kriterier som svenskfödda föräldrar och heltidsarbete uppfylls i urvalet. 

 

Huvudteman  
Kvinnornas roller och ansvarsområden i hemarbetet  
	
Fyra av de sex respondenterna anser att de sköter den större delen av hemarbetet och uppger att 

de i sina samboenderelationer har en ojämn arbetsdelning. Två av dessa fyra är missnöjda med 

situationen, då de önskar att arbetsdelningen var mer jämt fördelad. De andra två kvinnorna som 

även anser sig utföra mer hemarbete än sina partners, uppger att de känner sig tillfreds med 

situationen, trots den ojämna arbetsdelningen.  

En kvinna uppger att hennes sambo sköter den större delen av hemarbetet. Hon trivs inte med sin 

roll i hemarbetet då hon känner sig otillräcklig, men hon är inte heller missnöjd med hur 

hemarbetet är fördelat. Den sjätte kvinnan uppger att hon tillsammans med sin sambo fördelar 

hemarbetet jämlikt, vilket hon är nöjd med. Hon anser även att ett jämlikt fördelat hemarbete bör 

vara en norm. 

Utöver den kvinna som har och är nöjd med en jämt fördelad arbetsdelning i hemmet, förespråkar 

övriga kvinnor individuella lösningar. De menar att den ultimata arbetsdelningen bör bygga på en 

överenskommelse som håller båda parter helt nöjda, alternativt kompenserar för ojämlikheter, 

snarare än på jämställdhet i hemarbetet. De delar en bild av att varje par ska ha möjlighet att 

skapa sin harmoniska arbetsdelning utan att behöva ta hänsyn till samhällets normer kring 

jämställdhet och roller i hemarbetet.  

 

Samtidigt som de menar att man inte ska behöva ta hänsyn till hur andra tycker att det borde 

skötas så har de själva starka åsikter kring hur det borde delas upp generellt. Såhär säger två av 

respondenterna: 
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”Asså generellt.. det ska delas upp på det sättet som det faller varje familj in!(mm) jag tycker att ingen 

utifrån ska komma att säga hur det ska vara eller inte ska vara. Alla är olika! Oh alla tycker olika.. och 

det får man acceptera och respektera! Jag tycker att varje familj och par, ja .. dom sätter sina egna 

gränser och, och regler. Så länge man inte förbjuder och tvingar någon till att göra någon ting. Så får 

man väl lösa det bäst man vill! Om man vill att den ena parten ska göra allt hemarbete och den andra 

inte göra det, då är väl det upp till den.. den relationen. (mm)” 

 

”Jag tycker att det ska vara jämställt i alla par så länge det är det som strävar efter, eller att båda går 

med på det.. asså, men. Jag tycker däremot att om ett par vill ha det på ett sätt som är jämställt och 

båda går med på det, ja men då tycker jag att dom ska ha det så.. jag menar, vi har, har det inte alltid 

jämställt i hemarbetet, hos oss går det ju fram och tillbaka och det kanske jämnar ut sig med sånt som 

inte har med hushållsarbetet att göra! Och då är det ju upp till oss! Ja men.. a men sen tycker jag att 

det är fel att en gör allting om, om det inte är en situation som båda parter, som båda parter är med 

på!( mm) förstår du hur jag menar? (mm)” 

 

Kvinnan som redan uppger sig leva med ett jämlikt fördelat hemarbete menar istället följande: 

 

”Jag tycker ju att det ska vara så jämställt som möjligt, eh. Men sen så tycker jag självklart att det kan 

bero på lite såhär livssituationer. Om jag eh, har, mindre att göra, under en period, så kanske jag kan 

ta på mig lite mer om han har mycket, att göra. Alltså att man kan ta över belastningen från varandra, i 

en period.  Men jag tycker inte alltid att det ska vara så jag tycker att det ska vara så jämställt som 

möjligt..” 

 

Kvinnorna i studien är generellt öppna för att deras roller potentiellt kan inkludera ett större 

ansvar för hemarbetet än männens. Samtidigt jämför de sina kvinnliga roller med omoderna, 

uråldriga könsroller när de talar om en ojämn fördelning där kvinnan sköter mer hemarbete än 

mannen. Denna typ av jämförelser var återkommande under insamlingen av det empiriska 

materialet, citat nedan är från olika respondenter: 

 

”…men jag tror liksom att generellt att vi är uppfostrade på ett sånt sätt att man ska kunna sköta 

hushållet till.. ja men det här låter jättestenålders, men alltså som tjej får man nog med sig mer av det 

än som kille eftersom mammorna brukar ju kunna dalta lite mer med sina söner än vad man gör med 

döttrar(mm) eller det känns ju naturligt..” 

 

”..Men gud vad det låter som att vi lever kvar på 1800talet nu eller värsta.. ” 
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”…Men när man pratar om det såhär så kan jag ju känna att det är lite pinsamt, att vi är värsta 

stenåldersparet där jag går runt som en hemmafru och servar honom liksom...” 

 

”Eh.. jag tycker att .. ja det känns ju tråkigt. Tråkigt att man inte har lyckats lösa det på ett bättre sätt 

heller. Det känns lite tråkigt att man bekräftar lite dom här klassiska könsrollerna, och det känns ju 

tråkigt att bekräfta att man gör det.” 

 

”alltså man har ju den här gamla stenåldersbilden av att kvinnorna gör allt och männen jobbar och ser 

jag så, så stämmer det ju inte alls överens, eftersom att vi har det så jämställt.” 

 

Samtliga respondenter i studien beskriver den kvinnliga rollen i en skev hemarbetesfördelning 

som omodern. De beskriver ingen ny modern generell roll för kvinnor i hemarbetet, utan 

beskriver istället hur kvinnorna i deras omgivning har flera olika roller. 

 

”Men. Eh.. jämför jag mig med mina vänner istället tillexempel så är det ju olika. Jag har allt från att 

jag har vänner där mannen i förhållandet sköter det mesta till att kvinnan sköter det mesta och att 

kvinnan gör allt det manliga sysslorna till att mannen gör alla kvinnliga sysslor, så att jag.. jag vet inte 

om det finns något generellt längre, egentligen..” 

 

Varför det ser ut som det gör  
 

Respondenterna bads besvara frågor om deras subjektiva förklaringar till varför hemarbetet i 

deras hem sköts som det gör.  Samtliga kvinnor uppgav att det fanns en koppling mellan vem 

som bör sköta en syssla och vem som är bäst på att sköta den. De ansåg även att det fanns en 

koppling mellan vem som ansåg att en syssla var mest tråkig och vem som skulle få slippa att 

sköta den. Om någon befriats från att sköta en syssla så var det ofta i utbyte mot att utföra något 

annat. Det fanns inga generella kopplingar mellan vem som var bäst på en syssla i starten av 

sambolivet och vem som skötte den idag. 

Hälften av kvinnorna tog upp starten av sambolivet som förklaring till arbetsdelningen, då i 

förhållande till att någon bott i den aktuella bostaden tidigare, och därför var van att sköta 

samtliga sysslor i den.  
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Tre kvinnor tog även upp personlighet och preferenser som en förklaring till den aktuella 

arbetsdelningen. De ansåg att den person som önskade mer ordning naturligt tog på sig, och 

borde ta på sig, fler sysslor. Detta resonemang förde de två kvinnor som skötte mest av 

hemarbetet samt den kvinna som uppgav att hennes sambo utförde den större delen av arbetet.  

 

Möjlighet att förändra situationen 
 

Samtliga kvinnor anser att en förändring av deras roller i hemarbetet är möjlig. Ingen kvinna kan 

ge exempel på en större förändring som skett men fem av dem uppger exempel på mindre 

förändringar som skett. De tar upp exempel där deras partner har ändrat sitt handlande, efter att 

de har samtalat i kombination med en konflikt. Efter att ha beskrivit sitt missnöje för partnern har 

denne börjat ta ansvar för enstaka specifika sysslor som exempelvis att plocka undan sin disk 

eller plocka upp avklippta naglar från golvet.  

 

Då de upplever att förändringen endast är möjlig vid ”tjat” och konflikter så undviker dem att 

försöka ändra sin situation. I sina resonemang kring förändring belyser de att de hellre utför 

sysslor själva än att hamna i en konflikt. Först när förändringen värderas högre än att slippa en 

konflikt så kommer de att verka för en förändring. De för liknande resonemang angående sina 

sambor, när männen anser att konflikten och ”tjatet” är värre än att själva ge med sig och 

förändra sitt handlande efter kvinnans önskemål så är förändringen möjlig. 

 

Så här svarar två av kvinnorna på frågan om en förändring är möjlig: 

 

”Men det är ju så nånstans att det gäller att försöka mötas och inse att det är värre att bråka än att 

anstränga sig lite mera.. och det är ju den utvecklingen det går åt.. och därför tror jag att det kan bli 

bättre!” 

 

”Ja, det tror jag absolut. Men jag tror inte att det går att förändra situationen utan konflikter…” 
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Emotionella aspekter 
 

Samtliga kvinnor uppger att de inte tänker mycket på hemarbetet. Tre av dem uppger att det 

händer att de tänker på det vid enstaka tillfällen, då i samband med konflikter angående 

hemarbetets fördelning. 

 

De kvinnor som intervjuats är vaga i sina svar kring huruvida de är nöjda med hur hemarbetets 

fördelning och diskussioner kring den ser ut. Fyra av kvinnorna svarar att de är ganska nöjda 

alternativt inte missnöjda med fördelningen. Två av kvinnorna uppger att de är missnöjda med 

situationen. De två kvinnor som talar om sitt missnöje är samma två kvinnor som uppger att de 

utför den största delen av hemarbetet i deras hem.  

 

Genomgående är missnöjet ofta riktat mot sambons oförmåga att ta egna initiativ eller att ta 

ansvar i hemarbetet, snarare än mot den ojämna arbetsdelningen. På frågan hur hon önskar att det 

istället skulle vara svarar en kvinna såhär:  

 

”Ah.. då skulle jag kunna komma hem och han hade lagat middag, kanske dammsugit och han gick upp 

på morgonen och bäddade sängen han skulle kunna ta egna initiativ. Han skulle kanske till och med 

kunna städa lägenheten utan att jag var hemma, och tvingade honom. Det vore…(paus) (vad skulle du 

göra?) Mindre! Om han kunde göra det ibland utan att det var en grej så skulle jag uppskatta det så 

mycket så jag kan göra det fler gånger, bara han gör det nån gång..” 

 

 

Yttre jämförelser 
	
I jämförelse med sina föräldrar ser tre av kvinnorna inga likheter i uppdelningen av hemarbetet, 

förutom att uppdelningen är relativt jämlik. Fyra kvinnor uppger att de tror att de har preferenser 

och attityder som härstammar hemifrån, i samtliga fall har de anammat moderns preferenser. En 

av kvinnorna beskriver det såhär: 

 

”Asså jag är ju mycket såhär, jag kan säga.. alltså jag har fått mycket av min mamma alltså det här 

med att det alltid ska vara super rent hemma och eh.. typ på samma sätt som mamma kunde säga till att 

nu måste ni barn städa sina rum och sen var det ingen som gjorde det på två timmar och då städade 
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hon.. alltså på samma sätt är jag.. eh, jag kan säga till min sambo att jag vill att han ska dammsuga och 

sen tar han inte fram dammsugaren i samma sekund som jag vill och då tar jag fram den. Så att det är 

mycket sånt som jag säkert har fått hemifrån.” 

 

När de istället jämför sig med sina vänner upplever de oavsett sin egen situation att andra har det 

relativt likt dem själva, eftersom att de upplever att alla delar upp hemarbetet olika. De upplever 

ingen norm i sin vänskapskrets, men hävdar att kvinnorna generellt sköter mer av hemarbetet: 

 

”Eh.. ja det är väl nog ganska lika tror jag. Det är nog ingen av mina vänner som har det jätteuppdelat, 

men sen kanske det beror på att dom inte har barn. Men sen finns det ju par där min position är killens 

då. Men a det har väl ingen betydelse om man är kvinna eller man utan det handlar om vad man har för 

preferenser. Och vad man har för personlighet.” 

 

”Ja.. där är det ju väldigt olika från par till par.. allt från att tjejen gör mer till att killen gör mer. (mm) 

Nej det är väldigt olika, så jag tror inte att det finns nån trend, förutom att det är nog så att det är mer 

tjejer som gör mer än killarna i alla fall.” 

 

 

Förväntningar  
 

De förväntningar som funnits i början av deras förhållanden har varit outtalade. Samtliga kvinnor 

säger att de tror att deras sambor förväntade sig att de skulle ta huvudansvaret för matlagning, 

men de ger få övriga exempel. Fem av kvinnorna uppfyllde förväntningen om matlagning.   

 

Av sina sambor förväntade sig kvinnorna olika grader av deltagande i hemarbetet. En kvinna 

förväntade sig att hon skulle göra det mesta av hushållsarbetet själv, medan de andra förväntade 

sig en någorlunda jämn uppdelning av sysslorna. De specifika sysslor som kvinnorna förväntade 

sig att männen skulle göra var att bära tunga saker, göra tekniska saker samt hantera renovering. 

 

De förväntningar som kvinnorna upplever från sina sambor i vardagen överensstämmer med de 

sysslor dem normalt sköter. Likaså förväntar de sig idag att deras sambor ska sköta de sysslor 

som dem normalt utför. En av kvinnorna beskriver det såhär: 

 



27

”Ja..eh.. det är ju lite trickigt det där.. även om det inte är uttalat så tror jag omedvetet att han 

förväntar sig att jag ska göra mer och så.. eftersom att jag alltid gör det.. jag tror att det rör sig 

någonstans om att han gör trettio procent. Och jag förväntar mig att han ska göra det.” 

 

På frågan vad som händer om de eller deras partners inte uppfyller dessa förväntningar svarar alla 

att ingenting kommer att hända, förutom att någon annan gör det och eventuellt att någon blir 

missnöjd.  

 

Alla svarar nej på frågan om de förskönar situationen när de beskriver den för andra, utom en 

som svarar ja, ibland.  

Diskussion 
	
	
Enligt respondenterna finns det i enlighet med tidigare studier en stark koppling mellan att sköta 

hemarbete och att vara kvinna. Detta stämmer även överens med West och Zimmerman (1978) 

som menar att alla handlingar och beteenden är kopplade till manlighet eller kvinnlighet (West, 

Zimmerman 1987, s. 126). En möjlig analys är därmed att respondenterna ser att de ”gör kön” när 

de utför mer hemarbete än mannen. När respondenterna talar om en ojämn arbetsfördelning där 

kvinnan sköter mer hemarbete än mannen så beskriver de den kvinnliga könsrollen som omodern, 

något som samtliga respondenter exemplifierar. Istället för att bekräfta uråldriga könsroller så vill 

respondenterna att varje par ska ha möjlighet att skapa en individuellt anpassad arbetsdelning 

utan att ta hänsyn till samhällets normer kring kön och jämställdhet. Likt Björnberg och Kollind 

(2003) menar respondenterna istället att det inte längre är givet vilka mönster av könsbestämda 

skyldigheter som gäller i ett parförhållande (Björnberg, Kollind 2003 s. 8). De upplever inte 

någon befäst modern norm i sin närhet, utan ger istället flertalet olika exempel på arbetsdelningar 

och lösningar. Generellt ser de dock att kvinnor sköter mer av hemarbetet, vilket stämmer 

överens med urvalet i denna studie samt med tidigare studier. 

 

Kvinnornas beskrivningar kring den utopiska arbetsdelningen bygger på en överenskommelse 

som i enlighet med utbytesteorin inkluderar gåvoutbyten och exkluderar brott mot 

ömsesidighetsprincipen (Aakvaag 2011, s. 107-109). Utbytesteorin har kritiserats för att inte 
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inkludera att människors val motiveras genom normer. I denna studie är utbytesteorin högst 

applicerbar, då respondenterna upprepade gånger understryker att kompensationer och 

motprestationer är viktigare än att ta hänsyn till normer kring jämställdheten, samt eftersom att 

respondenterna understryker att kvinnor inte bör ta hänsyn till normer i hemarbetet. Joyce (2013) 

beskriver hur normer och färdigheter som sammankopplas med det kvinnliga könet tenderar att 

undervärderas i jämförelse med det manliga, vilket kan hjälpa oss att förstå varför respondenterna 

så distinkt understryker att de vill ta avstånd från dessa normer (Joyce 2013, s. 21).  

Respondenternas uppfattning om att människor idag tar stor hänsyn till samhällets normer kring 

kön i hemarbetet kan förklaras genom Doing gender-teorin, som beskriver hur människor 

omedvetet socialiseras till att definiera och se skillnader på manliga och kvinnliga yrken (West, 

Zimmerman 1987, s. 128). 

 

Fyra kvinnor uppger att de tror att de har preferenser och attityder som härstammar hemifrån, där 

de anammat moderns preferenser. Detta stämmer överens med och kan förklaras genom West och 

Zimmerman teori då den beskriver hur människor socialiseras till att definiera och se skillnader 

på män och kvinnor, och reproducera beteenden kopplade till sin könstillhörighet, likt 

respondenterna reproducerar dess mödrars könsroller (West, Zimmerman 1987, s. 128).  Även 

respondenternas förväntningar kan förstås utifrån Doing gender teorin, då datamaterialet uppvisar 

kopplingar mellan förväntningar, handlande och samhällets normer kring manligt och kvinnligt 

beteende (West, Zimmerman 1987, s. 126). I datamaterialet fanns en tydlig förväntan om att den 

andra parten skulle ”göra kön”. Samtliga kvinnor uppgav att de inför samboendet trodde att deras 

respektive förväntade sig att de skulle ta huvudansvaret för matlagning, vilket även fem av 

kvinnorna uppfyllde. De specifika sysslor som kvinnorna förväntade sig att männen skulle göra 

var av typisk manlig karaktär som att bära tunga föremål, ansvara för teknik samt hantera 

renovering.  

 

Respondenternas subjektiva syn på anledningen till dess arbetsdelning är preferenser, 

personlighet och skickligheter. Detta skiljer sig från tidigare studier kring hemarbete där 

ekonomisk rationalitet, tidseffektivitet, kulturella normer och maktrelationer mellan könen har 

beskrivit som de vanligare förklaringarna till ett ojämnt fördelat hemarbete (Plantin 2001, s. 62).  

Att personlighet och preferenser utpekades som en betydande förklaring till den aktuella 
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arbetsdelningen stämmer istället överens med rationell handlingsteori där den enskilda individens 

preferenser anses vara den primära drivkraften bakom dess handlande (Aakvaag 2011, s. 111).  

Många av de faktorer som respondenterna upplever ligga bakom den aktuella arbetsdelningen 

kan beskrivas som rationellt nyttomaximerande. Samtliga respondenter uppgav att det i deras 

hushåll fanns en koppling mellan skicklighet och arbetsdelning. Respondenterna upplevde även 

att arbetsdelningen är kopplad till hur road en individ är av en syssla och till olika typer av 

utbyten. Respondenternas resonemang kring starten av sambolivet samt kring vanor kopplade till 

den aktuella bostaden som förklaring till arbetsdelningen stämmer överens med hur man antas 

preferera vanor i rationell handlingsteori (Edling, Rydgren 2007, s. 87). Avsaknaden av generella 

kopplingar mellan vem som var bäst på en syssla i starten av samboendet och vem som idag utför 

den kan dock inte förklaras med hjälp av det teoretiska ramverket. 

 

I urvalet finns det ett negativt samband mellan hur mycket hemarbete en kvinna sköter och hur 

nöjd hon är med situationen. Trots detta riktas inte missnöjet mot arbetsdelningen, utan främst 

mot sambons oförmåga att ta egna initiativ eller att ta ansvar i hemarbetet. Samtliga kvinnor i 

studien anser att en förändring av situationen är möjlig. Ingen av kvinnorna uppger sig dock vara 

inne i en pågående förändring, trots att många av dem är missnöjda med arbetsdelningen. Detta 

kan förklaras genom att de upplever att andra möjliga handlingsalternativ är förknippade med 

negativa konsekvenser, så som konflikter. Respondenterna upplever att förändring endast är 

möjlig vid konflikter, och undviker därför att försöka förändra sin situation. Detta kan förklaras 

genom rationell handlingsteori. Handlingsalternativen väljs inte enbart utifrån bästa möjliga 

utfall, utan även utifrån att minimera negativa konsekvenser (Edling, Rydgren 2007, s. 88). Först 

när förändringen av hemarbetet värderas högre än att slippa en konflikt så kommer 

respondenterna att verka för en förändring. Respondenternas resonemang är även förenligt med 

utbytesteorins antagande om att handlingar motiveras genom nyttan, där individen beräknar nytta 

som ett värde av något som är högre än kostnaderna att utföra handlingen (Aakvaag 2011, s. 

108). Den förväntade nyttan av en konflikt ger motivation till handlingen, och utförs endast om 

värdet av mannens förändring värderas högre än kostnaden för konflikten. 

Fripassagerarproblemet förklarar hur konflikten i ett senare skede kan leda till en förändring. 

Problemet uppstår då mannen drar nytta av att kvinnan sköter diverse sysslor, utan att själv 

bidraga, samtidigt som det saknas sanktioner som mannen anser mer kostsamma än att utföra 
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sysslan själv (Edling, Rydgren 2007, s. 95). Respondenterna upplever att först när mannen anser 

att konflikten är mer kostsam än att förändra sitt handlande utefter kvinnans önskemål så är 

förändringen möjlig. Detta resonemang stärks av att fem respondenter uppger exempel på mindre 

förändringar som har skett efter att parterna har samtalat i kombination med en konflikt.  

 

Fortsatt forskning  
 

Fortsatt forskning kring hur kvinnor upplever sin roll i hemarbetet kan bland annat motiveras 

genom politiken. Svensk politik verkar för ökad jämställdhet mellan könen, samtidigt som den 

svenska jämställdhetspolitiken vilar på ett antagande om att kvinnor har en underordnad 

maktposition i det privata (Joyce 2013, s. 21). Denna studie bekräftar tidigare resultat om att 

hemarbetet inte är jämlikt fördelad mellan könen, och visar på ett missnöje hos respondenterna 

kopplat till arbetsdelningen i hemmet. Den visar även på hur trögföränderliga respondenterna 

upplever att potentiella förändringar är. I och med detta motiverar denna studie till fortsatt 

forskning kring hur situationen kan förändras. En intressant aspekt att fortsätta undersöka skulle 

vara att studera hur kvinnor och män ställer sig till förändringar av arbetsdelning i hemarbetet, 

kanske i form av parintervjuer. 
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Bilagor 
	

Intervjuschema  
 
Syftet med denna studie är att studera unga svenska kvinnors egna subjektiva syn på hemarbete 

och på sina roller inom hemarbetet. I studien definieras hemarbete som det arbete som sker 

obetalt inom hemmet. Exempel på sådana sysslor är matlagning, trädgårdsskötsel, reparationer, 

och städning. Du deltar anonymt. Med anonymitet menas att jag inte kommer att publicera ditt 

namn eller andra betydande igenkänningstecken som gör att någon kan lista ut vem du är. Du kan 

självklart avbryta intervjun när som helst eller att välja att inte svara på alla frågor om du inte vill 

det. 

 
 
Inledande frågor 

Hur gammal är du? Och din sambo/make? 

Hur länge har ni bott tillsammans? 

Vilken utbildning har du? Och din sambo/make? 

Vad arbetar du med idag? Och din sambo/make? 

Har du några syskon? Och din man/sambo? Lever någon av dessa i ett samboendeförhållande? 

 

 

Hur ser hemarbetet ut i erat hem idag? 

-Kan du beskriva din roll? -Vad gör din sambo? -Vilka rutiner/uppdelningar har ni? -Vem gör 

mest? -Har det förändrats över tid? 

 

Varför tror du att det ser det ut som det gör? 

-Hur skapades uppdelningen? -Vem var bäst på vad när du och din sambo flyttade ihop? 

-Finns det några kopplingar mellan vem som är bäst på en syssla och vem som ska göra den? 
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-Finns det några kopplingar mellan vem som tycker att en syssla är minst tråkig och vem som ska 

göra den? 

 

 

Yttre Jämförelsepunkt 

Ser du någon likhet mellan dig och andra kvinnor generellt i hur mycket hemarbete du utför? 

-Hur tycker du att det borde delas upp generellt? -Hur såg arbetsfördelningen av hemarbete ut 

mellan dina föräldrar under din uppväxt? -Vad tyckte du om det? 

-Vilka likheter och skillnader ser du i hur hemarbetet är organiserat och uppdelat när du jämför 

dig med dina föräldrar? -Vilka likheter och skillnader ser du i hur hemarbetet är organiserat och 

uppdelat när du jämför med dina/hans syskon?(om syskon finns) -Vilka likheter och skillnader 

ser du i hur hemarbetet är organiserat och uppdelat när du jämför med dina vänner? 

-Känner du något par som har delat upp sitt hemarbete så som du önskar att ni hade gjort? 

-Hur tror du att andra tycker om erat förhållande till arbetsdelning? -Påverkar det dig? 

 

 

Förväntningar 

-Finns det någon syssla som han förväntade sig eller trodde att du skulle göra när ni träffades? 

-Finns det något som du förväntade dig eller trodde att han skulle göra när ni träffades? 

-Vilka förväntningar har ni på varandra idag? -Påverkas du av dessa förväntningar, och i så fall 

hur? -Vad händer när dessa inte uppfylls? 

 

 

Emotionella aspekter 

Hur känner du när du berättar om hur ni organiserar erat hemarbete? 

-Varför tror du att du känner så? -Tänker du mycket på er hemarbetets fördelning hos er? 

-När du tänker på det, vad tänker du då? -Hur tycker du att det borde se ut generellt i hemmen? 

-Skulle du säga att du är nöjd med er hemarbetes situation? -Vilka positiva sidor ser du i 

hemarbetets fördelning hos er? -Vilka negativa sidor ser du i hemarbetets fördelning hos er? 

-Hur skulle du önska att det var? -Varför är det inte så 
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-Förskönar du något när du talar om hemarbetessituationen med andra eller är du alltid helt öppen 

med hur det ser ut? -I så fall, varför? 

 

 

Förändring 

Skulle du vilja förändra något i situationen kring hemarbetet hos er nu? 

-Går det att förändra situationen?  -Hur?  -Har ni gjort några förändringar tidigare? -Vilka? 

-När och hur gick det till? -Om inte- varför inte?  

	


